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online zprávy a fotografie z Teplé: www.tepla.cz
1918 – zøízení èeskoslovenské státní Vysoké školy zvìrolékaøské v Brnì, první vysoké školy
založené novì vzniklou Èeskoslovenskou republikou, 1988 - na Škroupovì námìstí v Praze se
uskuteènila první oficiálnì povolená manifestace opozièních seskupení v období normalizace,
1989 – Gustáv Husák jmenoval Èalfovu „vládu národního porozumìní“, 1992 – ve 24.00 zaniklo
Èeskoslovensko (ÈSFR), rozdìlilo se na Èeskou republiku a Slovenskou republiku, 2002 – ve
24.00 pøestaly existovat okresní úøady, jejichž pravomoc pøešla od 1. ledna 2003 na obce s
rozšíøenou pùsobností, 2002 – ve 24.00 se pøestává užívat název „rum“ pro destilát, vyrábìný z
brambor; od 1. 1. 2003 se smí prodávat už jen pod názvem tuzemák, 1973 – v Tachovì došlo k
výbuchu ubytovny, pøi kterém zahynulo 47 lidí, 1980 – ukonèen provoz tramvají na Václavském
námìstí v Praze, 2012 – èeská premiéra filmu Hobbit, 1. prosinec jako Svìtový den AIDS
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prodejní cena 5,-Kè,

nákladová cena 16,-Kè

ZPRÁVY ZE
ZASTUPITELSTVA MÌSTA

Rada mìsta Teplá
A/ bere na vìdomí
1. kontrolu usnesení z 12. a 13. zasedání rady
2. Zápis è.j. 296/KN/13 z dílèího pøezkoumání hospodaøení
mìsta Teplá za rok 2013 odborem kontroly Krajského úøadu
Karlovarského kraje (jedná se o pøezkoumané období od 1.
1. 2013 do 30. 6. 2013)
3. Výroèní zprávu o èinnosti Základní školy v Teplé, pøíspìvkové organizace - školní rok 2012/2013
4. nabídku spoleènosti Sberbank CZ. a.s. na odkup pohledávek za mìsty, obcemi a dalšími subjekty veøejného sektoru, v souèasné dobì ji však nevyužije
5. nabídku spoleènosti Skandor s.r.o. na pøípravy projektù do
Regionálního operaèního programu Severozápad (ROP
SZ), v souèasné dobì ji však nevyužije
6. nabídku Karlovarského kraje na centrální nákup telekomunikaèních služeb (mobilní a pevné hlasové a datové
komunikace), v souèasné dobì ji však nevyužije

USNESENÍ z 18. zasedání zastupitelstva mìste
Teplá konaného dne 6.11.2013 v sále DK Teplá
Zastupitelstvo mìsta
A/ bere na vìdomí:
1. že z dnešního zasedání bude poøízen audio záznam pro
potøeby úøadu
2. že další videozáznam bude poøizovat pan Jan Vasylišin s
tím, že dotyèný byl upozornìn na pøípadné dùsledky svého
poèínání
3. ovìøení zápisu ze 17. zasedání zastupitelstva mìsta Jitkou
Juchymovou a Rudolfem Kávou
4. kontrolu Usnesení ze 17. zasedání ZM
5. Rozpoètová opatøení è. 9/2013 a 10/2013
6. Zprávu o èinnosti Finanèního výboru

B/ schvaluje
7. Rozpoètové opatøení 10/2013 v pøedloženém znìní
8. uzavøení budoucí smlouvy o zøízení vìcného bøemene a
smlouvy o právu provést stavbu èíslo IV-12-0009086/1 k
uložení kabelu do zemì pro akci Teplá, Školní pè.897,
Valeèka, kNN – žadatel ÈEZ Distribuce a.s., zastoupená
spoleèností JH projekt s.r.o.
9. zamítnout pøesazení borovice na p.p.è. 2845/1 v k.ú. Teplá
z dùvodu rozhledu na køižovatce
10. Smlouvu o založení práva umístit a provést stavbu
„Teplá, Nádražní ul. - prodloužení vodovodu" s Vodohospodáøským sdružením obcí západních Èech, IÈ: 47700521,
Studentská 328/64, Karlovy Vary 360 07 (dùvodem je urychlení žádosti o dotaci)
11. Partnerskou smlouvu è. 492/DOS/2013 ke spolupráci v
rámci pøípravy a realizace stavby „Odstraòování slabých
míst na silnièní síti Karlovarského kraje" – žadatel Krajská
správa a údržba silnic Karlovarského kraje, pøíspìvková
organizace (podkladová èást pro dotaèní programy ze strukturálních fondù EU v rámci ROP NUTS II v souvislosti se
stavbou „Modernizace mostu ev. è. 210 - 004 Klášter Teplá")
12. Smlouvy o založení práva umístit a provést stavbu
chodníku v ulici Havlíèkova s dotèenými vlastníky pozemkù
na èásti p.p. 3118 v k.ú. Teplá – Vlastimil a Anna Horníkovi;
st.p.è. 45 v k.ú. Teplá – Vìra Brabcová a èásti st.p.è. 60/2 a
64/1 v k.ú. Teplá – Božena Mikulenková (jedná se o pokraèování ve stavebním øízení pro vlastní realizaci stavby)
13. pøíspìvek ve výši 15.000,- Kè na rok 2014 pro Svaz
postižených civilizaèními chorobami v ÈR, o.s., základní
organizaci Teplá
14. podání žádosti o výjimku z Pravidel pro poskytování
pøíspìvkù z rozpoètu Karlovarského kraje na realizaci
drobných vodohospodáøských ekologických akcí pro akci
„Stoka splaškové kanalizace v ul. Havlíèkova – Teplá" (jedná
se o rozšíøení kanalizaèní sítì o stokou splaškové kanalizace
za è.p. 327, è.p. 306, è.p. 309, è.p. 311, è.p. 313, è.p. 312 a
è.p. 326 v ulici Havlíèkova, která povede pøes soukromé
zahrady dotèených nemovitostí pro možnost napojení pøípojek. Uvedené domy nelze vzhledem ke konfiguraci terénu
gravitaènì napojit do hlavního øadu kanalizace a Mìsto tak
chce podpoøit pøidìlení dotace pro vlastníky nemovitostí,
kteøí se rozhodli k vybudování kanalizaèní stoky, do které
budou napojeny pøípojky z výše uvedených nemovitostí)
15. využít z podaných nabídek na opravy traktoru Z 7011
nabídku AGROWEST a.s., IÈ: 27961958, Božkovská 15,
Plzeò - provozovna Kynšperk: výmìna pøevodové skøínì a

B/ volí:
7. ovìøovatele zápisu: Milana Matìjku a Josefa Vyskoèila
C/ schvaluje:
8. program svého 18. zasedání v doplnìném znìní
9. Pravidla rozpoètového provizoria pro rok 2014 v
pøedloženém znìní
10. smìnu pozemkù p.p.è. 153/1 o výmìøe 7877 m2 v k.ú.
Poutnov , p.p.è. 352 o výmìøe 8776 m2, p.p.è. 198/4 o výmìøe
4637 m2 a p.p.è. 198/6 o výmìøe 19244 m2 v k.ú. Babice u
Poutnova ve vlastnictví Mìsta Teplá, za p.p.è. 198/1 o výmìøe
14441 m2 a p.p.è. 198/2 o výmìøe 1834 m2 v k.ú. Staré Sedlo
ve vlastnictví Ing. Petra Novotného za podmínky, že Mìsto
zaplatí daò z pøevodu nemovitostí, návrh na vklad Smìnné
smlouvy do katastru nemovitostí a Znalecké posudky, èímž
dojde k vyrovnání vzájemných závazkù bez dalších finanèních
nárokù smluvních stran
11. prodej èásti p.p.è. 254/1 o výmìøe 124 m2 v k.ú. Teplá, obec
Teplá – kupující Jan Rada; cena pozemku 50,- Kè /m2
12. zamítnout odprodej èásti p.p.è. 1068/2 o výmìøe cca 300
m2 (ostatní komunikace) v k.ú Beranovka – žadatelé Josef a
Jana Mrázovi – dùvodem je budoucí propojení komunikace dle
Územního plánu Teplá po provedených komplexních pozemkových úpravách
13. nabídku Jitky Hrabinské Mìstu Teplá na odkoupení st.p.è.
349/4 o výmìøe 263 m2, p.p.è. 2357/2 o výmìøe 398 m2 a
p.p.è. 2357/3 o výmìøe 1587 m2 v k.ú. Teplá za 20,- Kè/m2 –
celková cena èiní 44.960,- Kè
14. Smlouvu o poskytnutí úèelové neinvestièní dotace pro
JSDH ve výši 21 000,- Kè na akceschopnost (spoluúèast
Mìsta 20%) a Žádost o poskytnutí úèelové neinvestièní dotace
na výdaje JSDH obcí zaøazených do plošného pokrytí z rozpoètu Karlovarského kraje pro JSDH Teplá ve výši 169.000,Kè na vìcné vybavení
15. podání žádosti o dotaci ve výši 250 000,- Kè na Podporu
terénní práce se spoluúèastí obce ve výši 30%

ZPRÁVY Z RADY MÌSTA
U S N E S E N Í ze 14. zasedání RM, konané
dne 15. 10. 2013
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GO pøevodovky v cenì 41.000,- Kè bez DPH, GO brzd v cenì
12.000,- Kè bez DPH a GO spojky v cenì 5.000,- Kè bez DPH
16. Schvaluje navýšení rozpoètu stavby ul. Klášterní o èástku
70.000,- Kè k dodání žulových patníkù na most a podstavce
pro umístìní sochy sv. Jana Nepomuckého (socha bude po
opravì vrácena do pùvodního místa)
17. Smlouvu o zajištìní stravování pro zamìstnance Mìsta
se Základní školou v Teplé, pøíspìvkovou organizací, IÈ: 737
40 420
18. zaøadit do „Seznamu uchazeèù o pøidìlení BJ v DPS „
Eriku Kubalovou a zároveò pøidìlení jmenované BJ è. 116 od
1. 11. 2013
19. služební cestu starostky do Ruska – Uralské oblasti v
termínu od 5. 1. 2014 do 13. 1. 2014
20. Povodòový plán stavby „Sbìrný dvùr odpadù Teplá"
zpracovatel a provozovatel SDO Teplá - EKODEPON s.r.o.,
Lažany 36, Èernošín IÈ: 497 90 927
21. vyèlenit z rozpoètu Mìsta cca 25.000,- Kè na vánoèní
výzdobu mìsta a 10.000,- Kè na ohòostroj pro dìti
22. uzavøení smlouvy s vítìzným uchazeèem z VØ na akci
„TEPLÁ – FOTOPASTI" TUEBOR General Service, s.r.o., IÈ:
008 84 367, Èernická 5, Plzeò 301 33, cena zakázky 38.009,Kè vèetnì DPH
C/ ukládá
23. J. Rùžkové vyvìsit zámìry prodloužení nájemních smluv
è. 3/2009/POZ; è. 5/2009/POZ; è. 2/2009/POZ; è.
8/2009/POZ; è. 2/2012/POZ a è. 1/2012/POZ o jeden rok (tj.
do 31. 12. 2014) za cenu 1.400,- Kè/ha (jedná se o prodloužení pronájmù zemìdìlské pùdy soukromým zemìdìlcùm)
24. J. Rùžkové zajistit vynìtí ZPF v rámci záboru pozemkové
parcely 2355/2 v k.ú. Teplá stavbou Sbìrného dvora odpadù
Teplá
25. tajemnici urgovat opravu poškozené fasády Základní
školy v Teplé, p.o. s provedením nápravy do 31. 10. 2013
26. starostce urgovat vyèištìní okapù a støechy poškozených
nástøikem pøi opravì fasády na objektu è.p. 1 s provedením
nápravy do 31. 10. 2013
27. starostce požádat písemnì Krajskou správu a údržbu
silnic Karlovarského kraje, a.s. o zaøazení do svého harmonogramu na rok 2014 opravy komunikací Teplá – N. farma a
Klášter – Louèky

3. nabídku Komerèní banky, a.s. na prodej dluhopisù, v souèasné dobì ji však nevyužije
4. že vítìzem na burze pro centrální nákup elektøiny na rok
2014 je spoleènost CENTROPOL ENERGY. a.s. (soutìžil
pøímo Karlovarský kraj)
5. písemné upozornìní na dodržení termínu stavby – COLAS
CZ, a.s. – týká se úseku úprava ulice U Høištì
B/ schvaluje
6. svolat pracovní semináø na 17. 12. 2013 od 17:00 hod. do
klubovny hasièské zbrojnice k rozpoètu s úèastí všech zastupitelù, øeditelù pøíspìvkových organizací a správcù rozpoètù, návaznì pak svolat veøejné zasedání zastupitelstva
mìsta na 15. 1. 2014 od 17:00 hod do DK Teplá k projednání
Rozpoètu na rok 2014.
7. osobní automobil ŠKODA FABIA TSI, pùvodnì zakoupený
pro služby Centra služeb sociální prevence, pøedat do užívání
úøedníkùm MìÚ Teplá, úøednické vozidlo pøedat pro potøeby
Technických služeb a bílou Felicii užívanou na Místním
hospodáøství pøedat k øádné likvidaci pøes JSDH Teplá
8. podání okamžité výpovìdi Nájemní smlouvy o nájmu
bytové jednotky pod adresou Toužimská è.p. 381 Teplá z dùvodù neplacení nájemného a dalších služeb – nájemce Josef
Janošec
9. vydat souhlas k projektové dokumentaci „ Mìsto Teplá –
Klášter Teplá STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY"
10. Provozní øád stavby „Sbìrný dvùr odpadù Teplá" zpracovatel a provozovatel SDO Teplá - EKODEPON s.r.o.,
Lažany 36, Èernošín IÈ: 497 90 927
11. øešit parkovací místo pro invalidní Annu Štefanovou až v
rámci rekonstrukce námìstí
12. navýšení sazeb o 300,- Kè na každý rybník Popovice a
Hoštìc na provìrky Provozních øádù tìchto rybníkù – žadatel
Ing. Svatopluk Èech STUDNAØSTVÍ BÈ s.r.o. IÈ 25221019,
Závišín 31, Mariánské Láznì
13. pøíspìvek ve výši 15.000,- Kè na rok 2014 pro Èeský svaz
vèelaøù ZO Teplá o.s.
14. dodateènì navýšení rozpoètu stavby „školní klub – stavební úpravy" o „vícepráce" ve výši 297 462,- Kè
15. Naøízení rady mìsta k odvodu z investièního fondu
Základní školy v Teplé, pøíspìvkové organizace ve výši 200
000,- Kè do rozpoètu Mìsta (èástka bude využita k VØ na
nákup školních tabulí)
16. Plán inventur pro rok 2013 v pøedloženém znìní
17. uzavøení Mateøské školy Teplá v dobì vánoèních prázdnin
od 23. 12. 2013 do 3. 1. 2014
18. udìlit souhlas s umístìním sídla Náš region, o.s.; IÈ: 269
88 925 ul. Klášterní, è.p. 237, 364 61Teplá a Kraj živých vod,
o.p.s. na téže adrese
19. posunutí termínu jmenování PhDr. Renaty Kreuzové øeditelkou Peèovatelské služby v Teplé, pøíspìvkové organizace
od 18. 11. 2013 (dùvodem je posunutí termínu nástupu mateøské dovolené dosavadní øeditelky Peèovatelské služby)
20. uzavøení smlouvy s vítìzným uchazeèem z VØ na akci
Snížení energetické nároènosti objektu DPS v Teplé – 3xN
spol. s r.o., IÈ: 252 15 078; Jáchymovská 429/91, 360 04
Karlovy Vary; cena zakázky 7 750 210,- Kè vè. DPH
21. Dodatek è. 1 Smlouvy o dílo uzavøené dne 21. 6. 2013 se
spoleèností EUROVIA CS, a.s., IÈ 452 74 924 s prodloužením termínu zhotovení díla „II/210 Rekonstrukce silnice
– prùtah Teplá", èást, „Teplá – rekonstrukce ulice Klášterní III.
Etapa – chodníky, veøejné osvìtlení" do 29. 11. 2013 s
nastavením nových smluvních pokut a úroku z prodlení se
zpìtným uplatnìním od 1. 11. 2013 v pøípadì 2013 v pøípadì
nesplnìní prodlouženého termínu pøedání díla

D/ postupuje do jednání zastupitelstva mìsta
28. na vìdomí Rozpoètové opatøení 10/2013
29. s doporuèením nabídku Jitky Hrabinské Mìstu Teplá na
odkoupení st.p.è. 349/4 o výmìøe 263 m2, p.p.è. 2357/2 o výmìøe 398 m2 a p.p.è. 2357/3 o výmìøe 1587 m2 v k.ú. Teplá
za 20,- Kè/m2(celkem za 44.960,- Kè – pozemky vedle RD
Buèkových)
30. s nedoporuèením odprodej èásti p.p.è. 1068/2 (ostatní
komunikace) v k.ú Beranovka – žadatelé Josef a Jana
Mrázovi – dùvodem je budoucí propojení komunikace dle
Územního plánu Teplá po provedených komplexních pozemkových úpravách

U S N E S E N Í ze 14. zasedání RM, konané
dne 5. 11. 2013
Rada mìsta Teplá
A/ bere na vìdomí
1. kontrolu usnesení ze 14. zasedání rady
2. nabídku spoleènosti Abivia s.r.o. k oddlužení s jistotou, v
souèasné dobì ji však nevyužije
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C/ jmenuje
22. komisi pro výbìr uchazeèe z VØ „Technický dozor na zakázku Snížení energetické nároènosti objektu DPS v Teplé"
ve složení: Ing. Jan Rùžièka, PhDr Renata Kreuzová, Milan
Matìjka, náhradník RSDr. Jaroslav Businský s termínem
prvního zasedání komise dne 15. 11. 2013 v 13:00 hod. v
kanceláøi starostky

ale chci vìøit, že stavby do prvního velkého snìhu stavbaøi
dokonèí.
6.11. Zastupitelstvo mìsta – oèekávala jsem opìt velkou
úèast na zastupitelstvu, ale ta se tentokrát nekonala. Mrzí
mne, že se obèané zase pøestali zajímat o dìní v našem mìstì . Nechám si ráda poradit, jak zajistit informování Vás obèanù, protože bych nerada chtìla slyšet, že jste to nevìdìli a
že mìsto neinformuje. Jednou z cest informací je právì deník
starostky. Pøes jeho obsah se Vám snažím právì informace o
tom, co se ve mìstì všechno tvoøí , co se plánuje, co se povedlo a co nevyšlo, sdìlit.

D/ ukládá
23. tajemnici vyvìsit zámìr pronájmu bytové jednotky pod
adresou Toužimská è.p. 381, Teplá (bytová jednotka v objektu
Hasièské zbrojnice), s podmínkou délky trvání pra-covnì
právního vztahu k Mìstu (jedná se o práce pro JSDH Teplá)
24. J. Rùžkové podat žádosti o pøíspìvky a dotace na
Karlovarský kraj a Ministerstvo kultury ÈR pro rok 2014 (jedná
se o pøíspìvky a dotace na kostel Sv. Jiljí, støecha na
zdravotním støedisku I. etapa a dále drobné dotace na restaurování litinového køíže centrálního høbitovního sloupu v
Teplé a opravu vstupní historizující kované brány na høbitovì
v Teplé)
25. tajemnici zveøejnit zámìr pronájmu bytové jednotky è.
127, umístìné v pøízemí domu èp. 333 ul. Pivovarská, Teplá
(DPS) od 1. 12. 2013 do doby fungování Záchranné zdravotnické služby Karlovarského kraje v Teplé pro lékaøe sloužící v
tomto provozu s tím, že nájemné pùjde pøímo a samostatnì
na lékaøe

8.11. Valná hromada Euregio Egrensis - pøes tento Svazek
obcí si mìsto žádá o dotace z Cíle 3 – pøeshranièní spolupráce. Nejdùležitìjším bodem jednání VH byla zmìna sídla z
Karlových Varù do Chebu. Valná hromada zatím ještì nerozhodla. Povìøila pøedsednictvo svazku, aby zvážilo nabídku
mìsta Chebu za poskytnutí prostor pro èinnost tohoto sdružení.
11.11. Návštìva poslankynì sleèny Wernerové – Sleèna
Wernerová navštívila naše mìsta a jako nová poslankynì
Parlamentu ÈR , kam byla zvolena za ÈSSD , chce vìdìt, co
mìsta trápí , jak by mohla pomoci. V našem mìstì se zajímala o referendum, které zde probìhlo, o èinnost skupiny Tepelsko bez cenzury. Pokud nadšení sleènì zùstane a nesklouzne na vlnu politikù, jak jsme všichni v minulosti vidìli, je
šance naší zemi pøece jenom pøivést ke svìtlejším zítøkùm.
12.11. Se sekretáøkou Soòou jsme byly na školení v Plzni
o neverbálním chování a vystupování. Obsahem pøednášky
bylo pouèit úèastníky, jak se správnì tváøit pøi jednání s
klienty, na co si dát pozor, jak rozhazovat èi nerozhazovat rukama, takzvaná gestikulace. Osobnì se mi školení líbilo a
Sonì také. Hned odpoledne jsem si sama na sobì mohla vyzkoušet, jak to funguje. Byla jsem na besedì s obèany, kterou
uspoøádal Svaz postižených civilizaèními chorobami. Besedy
se zúèastnilo asi 30 obèanù a mìla jsem možnost jim v krátkosti sdìlit svoje pocity z dìní, které probìhlo v Teplé v uplynulém podzimu. Byl i prostor pro dotazy. Pøipomínky, které jsem
vyslechla jsem se snažila i øešit, pøípadnì jejich øešení prodiskutovat s pøíslušnými pracovníky mìsta a technických služeb.
Celková atmosféra setkání byla milá a pøíjemná.

Z DENÍKU STAROSTKY
Dostává se Vám do rukou poslední èíslo Zpravodaje v
letošním roce. Na konci deníku jsem si dovolila nechat
zveøejnit pøehled toho, co se v letošním roce povedlo a co
jsme odložili. Osobnì mne mrzí pøedevším dvì vìci. Za prvé
nemožnost postavit školní dílny s prostorami pro volnoèasové
aktivity dìtí a mládeže, høištì s umìlým povrchem a
parkovištìm a za druhé nestihli jsme z dùvodu zpoždìní
staveb ( ulice Klášterní a U Høištì) høištì pro teenegery, které
je v plánu. To zadruhé napravíme hned z jara, abych svému
slibu dostála.

15.11. Jednou z milých povinností starostky je i nìkdy chodit
popøát k životnímu jubileu. Tentokrát jsem byla u paní
Doleèkové, která se dožila krásných devadesátin.

25.10. Pøijetí prvòáèkù – do obøadní sínì mìsta dorazily dvì
tøídy prvòáèkù a pøípravný roèník se svými uèitelkami. Dìti
jsem v krátkém proslovu povýšila z dìtí na žáky a popøála jim
mnoho zdaru a úspìchù ve školním vzdìlávání. Tøídním
uèitelkám hodné žáky a žákynì. Bìhem mìsíce se mi donesla
i pochvala, že se na radnici našim prvòákùm líbilo.

18.11. Setkání s faráøem Milanem Benediktem Košlabem
– s panem faráøem jsem probírala pøesun sochy sv. Jana
Nepomuckého k restaurátorovi. Socha se nachází v kostele
sv. Jiljí a je v souèasnosti poškozena. Tuto sochu bychom
rádi vrátili na její pùvodní místo, a to na mostek u zdravotního
støediska, kde historicky stála.

25.-26.10. Volby do parlamentu ÈR a místní referendum. –
výsledek všichni znáte, takže další komentáø již není tøeba.
28.10. Náš region – Podhorní a Služetínský pramen - ve
spolupráci s Krajem živých vod se uskuteènilo velmi milé
setkání u pramenù, které se nacházejí na našem území . Na
setkání bylo cca 250 úèastníkù a poèasí této akci také pøálo.
Obnova tìchto pramenù se uskuteènila i zásluhou našich pracovníkù technických služeb a VPP, kteøí se na obnovì podíleli.
Pochválit musím i žákynì 8. tøídy ZŠ, které skoro profesionálnì zajišovaly pomoc pøi obsluze v domì kultury, kde
probìhlo vyhodnocení celé akce.

19.11. Semináø Podpora projektù v novém . Tento semináø
se uskuteènil v Karlových Varech a byl vìnován budoucí podobì programù Evropské unie pro období 2014-2020. Konkrétnì se jednalo o program Evropa pro obèany, Erasmus+ a
Kreativní Evropa. Získané informace využiji pøi žádostech o finance pro pøíští rok. V podveèer jsem se v Chebu zúèastnila
Setkání starostù okresu Cheb s Komerèní bankou, u které má
naše mìsto úèet. Pracovník banky nás seznámil s možnosti
úvìrování a pùjèování penìz pro mìsta a obce.

Každý ètvrtek probíhají kontrolní dny na nejvìtších akcích letošního podzimu na ulici Klášterní a ulice U Høištì. Tìchto
kontrolních dnù se pravidelnì úèastním s panem místostarostou i panem radním Matìjkou. Jednání nejsou jednoduchá,

20.11. Podpis Smlouvy o dílo na zateplení DPS v Teplé a
technický dozor investora . Spoleènost 3x N spol. s r.o. v
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zastoupení pana jednatele Ing. Karla Nevšímala pøijela
podepsat tuto Smlouvu o dílo. Práce na zateplení DPS ,
výmìna oken bude probíhat od konce listopadu do dubna
pøíštího roku. Na tuto akci získalo mìsto dotaci ve výši 6,2 mil
Kè. Celkový náklad stavby je 7,750 mil Kè.

-

Chodník ulice Máchova
Informativní mìøiè rychlosti
Energetické štítky na budovy
stavba pøístøešku v technických službách
výmìna kotle na biomasu

Dotaèní akce – podané projekty a žádosti o dotace

Vážení obèané, máme pøed sebou poslední mìsíc v roce
2013 . Tento rok nebyl rokem jednoduchým . Blíží se èas Vánoc a nového roku 2014 . Pøeji Vám všem krásné a klidné
Vánoce. Nech se èas zastaví, budeme se na sebe usmívat a
øíkat si, že život není takový pes, jak vypadá a pøeci jen na
svìtì je krásnì . Tìším se s Vámi na Nový rok pøi vycházce
do Betléma. Sraz každoroènì ve 13 hodin na námìstí a obèerstvení zajištìno.
Vaše starostka

- v cíli 3 – Oprava symbolický pomníkù padlým v I. svìtové válce :
Heømanov, Rankovice, Poutnov – reklamní televizní spot
- v cíli 3 – Stezka pro všechny – pìt odpoèinkových míst podél
cyklostezky od Køížku do Betléma
- projekt na zateplení a výmìnu oken v DPS – vysoutìžená firma 3x
N spol. s r.o. a stavební dozor
Zpracované a pøipravené projekty k realizaci:
Dokumentace pro uzemní a stavební øízení : Mìsto Teplá - Klášter –
Stezka pro cyklisty a chodce
Projektová dokumentace pro územní a stavební øízení ul.
Havlíèkova – chodník
Projektová dokumentace pro územní a stavební øízení Zdravotní
støedisko – rekonstrukce støechy, fasády a oken
Projekt Centra služeb sociální prevence v Teplé – zastaven referendem

ROK TØI
od 9.11.2012 do 8.11.2013
V roce2013 15x zasedání rady mìsta + 2 další v plánu
Personální zmìny:

Projekt Èápi 2013

Konkurz na místo Manager infocentra – Tereza Švedová

kroužkování èápìte: Haimátko – na poèest dìtí z
Motolské nemocnice oddìlení onkologie

Pøíspìvkové organizace:

Projektové dny:

Základní škola v Teplé Konkurz na místo øeditelky Základní školy v
Teplé – Mgr. Jana Leheòová

-

Peèovatelská služba – odchod øeditelky Lenky Hubáèkové na
mateøskou dovolenou , zastupující PhDr. Renáta Kreuzová
Rekonstrukce ulice U Høištì – zhotovitel COLAS CS, cena
zakázky 5 389 934, 29 Kè
( pøedbìžný termín ukonèení 15.12.2013)
bez dotace

-

Oprava schodištì Tylova ulice – zhotovitel Josef Vojtìchovský ,
cena zakázky: 300 045 Kè, koneèná po realizaci: 365 485,- Kè

28.11. ADVENT rozsvícení vánoèního stromku
1.1. Novoroèní pochod na Betlém
21.4. Den zemì - sázení stromù
5.5. oslavy osvobození – pøíjezd kolony na námìstí
20.6.. – koncert dechovky v Parku
14.9. turistický pochod do Rankovic – spolu s Èeským
svazem turistù
28.9. Stezka pro všechny – ukonèení projektu
28.10. Den živých vod – spoleènì s Naším regionem
Podhorní pramen jeho obnova

Výbìrová øízení:

Stavba sbìrného dvora : zhotovitel Josef Vojtìchovský a technické služby mìsta , celkový náklad na zhotovení – vysoutìženo:
215 945,30 Kè, náklad celé akce : 328 093,-Kè kolaudace prosinec
2013

Sjednocení dodávky profesních služeb v oboru pravidelných školení
vedoucích zamìstnancù mìsta k PO a BOZP
Sjednocení dodávek profesních služeb v oboru revizí elektrorozvodù, el. spotøebièù a hromosvodù na objektech ve vlastnictví mìsta
Teplá
Sjednocení dodávek profesních služeb v oboru revizí plynových zaøízení, prohlídky kotelen, revizí tlakových nádob, revizí komínù vèetnì
kontroly mìøení spalinových cest na objektech v majetku mìsta
Teplá
Sjednocení dodávek profesních služeb v oboru kontroly bezpeènosti
objektù a požární ochrany na objektech mìsta Teplá, revize hasicích
pøístrojù a hydrantù
è.p. 1- OKNA – 3. etapa
Školní klub – stavební úpravy
nákup motorového terénního vozidla PICK-UP
Mìsto Teplá – prùkazy energetické nároènosti budov
Kotelna TS Teplá – montáž kotle na biomasu
è.p. 1 – FASÁDA – 4. etapa
Teplá – rekonstrukce schodištì – III. etapa
Teplá Sbìrný dvùr odpadù
Teplá – ul. Havlíèkova projektová èinnost
Teplá – rekonstrukce Klášterní ulice 3. úsek – chodníky, veøejné osvìtlení
Informativní mìøiè rychlosti
Stavba pøístøešku v areálu technických služeb v Teplé
Dodávka osobního automobilu Centra služeb sociální prevence v
Teplé
Projektová dokumentace rekonstrukce zdravotního støediska
Oprava havarijního stavu komunikace par. è. 558 v k.ú. Teplá –

Stavební akce:
Rekonstrukce è.p. 1 Radnice :
3. etapa : OKNA : firma SAVA , - cena akce 933 254 Kè – dotace Ministerstvo kultury
4. etapa: FASÁDA : firma Josef Vojtìchovský , cena akce 695 858 Kè
– dotace Ministerstvo kultury
Z dotace Ministerstva kultury : 645 000,- Kè
Z dotace KÚ KK
100 000,- Kè
Rekonstrukce 3. úsek ulice Klášterní – chodníky, veøejné
osvìtlení – zhotovitel EUROVIA CS . cena zakázky :2 997 355 Kè ,
realizace prodloužena o jeden mìsíc
bez dotace
Akce škola:
Rekonstrukce školního klubu : zhotovitel Tomáš Kadlec , vysoutìžená cena zakázky 2 703 623 Kè , cena realizace 3 001 085 Kè ,bez
dotace
Výstavba sbìraèe dešové vody v mateøské školce.
Drobné akce:
Chodník pøes park u hasièárny
likvidace bolševníku
Smlouva o dílo – Agentura ochrany pøírody a krajiny
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oprava náhonu
Obnova historické aleje z Kláštera do Betléma
Mìsto Teplá – úprava ulice U Høištì
Snížení energetické nároènosti objektu DPS v Teplé
Teplá – FOTOPASTI
Technický dozor investora na zakázku Snížení energetické
nároènosti objektu v DPS v Teplé - probíhá

PLÁN:
-

Projednané strategie:

Projektová pøíprava rekonstrukce sídlištì Školní
Stavba Domu dìtí a mládeže v prostorech bývalých dílen,
stavby školního høištì
Navázání spolupráce s taneèním souborem z Ruské
federace
Zpracování územního plánu rozvoje pro roky 2014 - 2020

Referendum : Souhlasíte se stavbou Centra služeb sociální prevence v Teplé a jeho následné provozování? – projekt zastaven

DOPISY ÈTENÁØÙ

Øešené problémy:
Zamìstnávání VPP, zamìstnáno cca 40 osob, celková dotace na
zamìstnávání 1 963 680,-KèSbìrna železa – pan Werner
Zákaz výherních automatù – platnost nové vyhlášky

DROBNÉ POSTØEHY
Nevím, jestli si uvìdomili odpovìdní lidé, kteøí rozhodli o tom,
že oprava ulice U Høištì zaène v pùlce øíjna, že jiná pøístupová
cesta ke zdejším panelákùm a domu nevede. Pøi tempu,
jakým tato stavba zatím probíhá, je témìø jisté, že se vzhledem k našemu podnebí v daném termínu nedokonèí. Poèasí
nám sice zatím výjimeènì pøeje a my mùžeme ve skrytu duše
doufat, že náhle neudeøí dlouhá, tuhá zima s nadílkou snìhu,
jak je u nás, v Teplé, zvykem. V opaèném pøípadì nás èeká kalamita a obzvláš starší lidé budou mít veliké problémy se
vùbec dostat z domova.
Vìtšina lidí dnes dìlá v supermarketech velké nákupy, které si
pak pøivezou co nejblíže ke svému obydlí. Jestli napadne
sníh, myslím, že nás èeká pùl roku nedobrovolného posilování, až svá zavazadla budeme tahat v závìji na sáòkách k
našim domovùm. Hlavnì pak vánoèní nákupy budou skvìlým
testem naší fyzické kondice, který ocení hlavnì naši starší
spoluobèané.
A se snažím sebevíc, nedokážu pochopit, proè mìsto se
stavbou nepoèkalo do jara, když je financována z mìstských
penìz, tudíž nikoho netlaèí žádný termín. Zarážející na tom je,
že v dobì zahájení této stavby mìsto øeší velký problém s nedokonèenou opravou ulice Klášterní. To opravdu zùstává
rozum stát.
Myslím, že v ulici U Høištì to zaèíná být podobné. Už jsem totiž
vypozoroval urèité shody, napø. že èasto pracují na celé stavbì pouze dva lidé, že nìkteré dny se nepracuje vùbec, že
stavba zaèala se zpoždìním. O technologickém postupu si
myslím také své. Když vidím, jak se ledabyle udusá pùl metru
navážky nìkolikakilovou žábou a na to se zaènou betonovat
obrubníky… na to èlovìk nemusí být inženýr, aby vìdìl, že
nìco není v poøádku. Doufám, že se na této stavbì budou
provádìt nìjaké zátìžové testy, abychom ji za pár let nemuseli dìlat znovu.
V minulém Tepelském zpravodaji paní Jitka Èubrová uvádí, že
nikdo zatím nepochválil to, co se v Teplé povedlo, jako napø.
park Pøátelství, zahájení opravy budovy è. 1 na námìstí nebo
oprava ulice Klášterní. Jistì má v nìèem pravdu, ale vzhledem k tomu, kolik každá stavba stojí, moc dùvodù k optimismu
nemáme. Navíc nechápu, jak bych mohl chválit opravu ulice
Klášterní, která bezohlednì obtìžuje všechny obèany nepøimìøenì dlouho. Dle mého názoru je to pøímo odstrašující pøíklad provedení a organizace práce. Myslím, že problémy s
tímto kouskem ulice ještì zdaleka neskonèili. Podobnì se to

Rùzné:
-

VOLBY – prezident republiky , Volby do parlamentu ÈR
Nákup nové dopravní techniky na místní hospodáøství

Ostatní spoleèenské akce:
Spoleènì k bezpeèí – anketa a spoleèné setkání s obèany
Pravidelné setkání s pøedstaviteli øádu premonstrátù
Návštìva partnerského mìsta Konnersreuth a delegace z
Konnersreuthu v našich vesnicích.
Pravidelné návštìvy v Domì s peèovateskou službou
Návštìva øeditele Agentury pro sociální zaèleòování –Bc. Martina
Šimáèka
Setkání starostù – pøi odhalení pomníkù
RUDA CUP – O pohár starostky mìsta
Turnaj starých gard- Memoriál Zdeòka Hanuse
Návštìva delegace z Jasova - Slovensko
Služební cesta do Butzbachu – návštìva pùvodních
obyvatel Tepelska
Pøijetí delegace z Eslingenu – Klub pøátel kláštera
Pøevzetí diplomu za Ramsarské mokøady
Špitální kostel Nejsvìtìjší Trojice
Výstava k Obnoveným pomníkùm padlým v 1. svìtové válce
Spolupráce mìsta
Vodohospodáøské sdružení obcí západních Èech
Euregio Egrensis
MAS Náš region
Sdružení obcí Slavkovský les
Svaz mìsta a obcí
Sdružení historických sídel Èech, Moravy a Slezska
Co se nepovedlo a nestihlo
pokraèování dìtského høištì pod Fevou
zateplení DPS a výmìna oken
Pøipravené investièní akce pro rok 2014
-

-

-

stavba chodníkù ul. Havlíèkova vèetnì výbìrového øízení
na zhotovitele, èásteènì financováno ze SFDI
oprava zdravotního støediska – fasáda, okna , støecha ,
èásteèná dotace Ministerstva kultury
è.p. 1 – dokonèení kompletní rekonstrukce budovy , výbìr
zhotovitele
DPS – výmìna oken a fasády – vvsoutìženo firmou 3x N
spol. s r.o. , pøedpoklad dokonèení stavby èerven 2014
Dokonèení høištì FEVA - umístìní prolézaèek – žádost o
dotaci z Ministerstva vnitra
Cyklostezka Nádraží – Klášter

Víceúèelová nauèná stezka Klášter Teplá – námìstí –
projekt se stavebním povolením , zpracování II.etapy od
Kaple pøes kaplièku pøes louku k sádkám s návazností na
souèasnou cyklostezku

Podané žádosti o dotaci:
Podpora terénní práce – úøad vlády ve výši 250 000 Kè
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zaèíná vyvíjet i v ulici U Høištì. Staèí se sem zajít podívat.
A budova è. 1? Víte vùbec, kolik penìz už mìsto za tuto budovu zaplatilo? A to není ani z poloviny hotova. Bìžte se zeptat, ale pozor, a se vám nepodlomí kolena.
Nevím, kolik stál nový chodník za budovou bývalého hotelu
Flora, který vede dále pøes park. Vím jen, že se obrubníky
usazovaly loni v zimì, když byly dost veliké mrazy. Dnes se
zaèínají kroutit a zúžený chodník za budovou hotelu dosypaný kaèírkem je pøímo stavební skvost.
Cyklostezka osázená masážními a posilovacími stroji, to je
také bonbonek. Nevím, kolik stojí jeden takový stroj a nìjak si
nedovedu pøedstavit, jak tam zastaví cyklista, namasíruje se
a jede dál. Ještì jsem tam nikoho nevidìl. Napadlo mì, že by
místo stroje staèil klepaè na koberce na protáhnutí a výsledek by byl stejný.
A další pøíšernost, která urèitì nebyla zadarmo, zkuste si jít
sednout do nevkusné døevìné zastávky vedle obchodu pana
Provázka v ulici Klášterní. Pøedstavuji si nìjakou babièku, jak
tam vysedává na špalku a èeká na autobus. Už by se, chudák, asi nezvedla. Kolik to stálo a koho napadlo tam umístit
tenhle „krmelec“, to tedy vážnì nevím.
A takových vìcí je všude kolem nás víc. Myslím si, že naše
mìsto je zanedbané. Horší silnice a chodníky jsem snad
nikde nevidìl. Pøitom stále øešíme nìjaké cyklostezky. Kdo a
za co je bude èasem opravovat, když dnes nejsme schopni udržet v poøádku silnice a chodníky ve mìstì? V klidu bych
oželel novou cyklostezku osázenou stroji vedoucí na Betlém.
Radìji bych kus poøádného chodníku v Teplé.
Mìsto poøád utrácí za rùzné cedule a lavièky, tìch máme asi
víc než Mariánské Láznì. Ale že na chodníku od mlékárny až
na námìstí už není ani jeden kryt na kanálu, to nikoho nezajímá. Na již zmínìné budovì è. 1 na námìstí se dìlala nová
støecha za statisíce. Proè, když ta stará byla plnì funkèní a
zachovalá?
Opravdu by každý takhle hospodaøil, kdyby se jednalo o jeho
peníze? Myslím, že ne.
Mìsto zaplatilo za zprávy v televizi ZAK 40 500 Kè. Jak nám
mùže momentálnì pomoci nìjaká zpráva na ZAKu? Nijak.
Návratnost nulová.
Závìrem tedy souhlasím, že se ve mìstì nìkolik vìcí povedlo, ale zároveò si myslím, že toho, co se nepovedlo, není
zrovna málo. A každý sám posoudí, èeho bylo víc.
Je 15. listopadu 2013, vèera byl na stavbì U Høištì kontrolní
den. Teï je 13:00, koukám z okna a na staveništi pracují
pouze dva lidé. Ráno byl venku první poprašek snìhu.
Doufám, že svatý Martin k nám bude letos milosrdný a pøijede na bílém koni ještì o nìco pozdìji. Když vidím pracovní
tem-po tìch dvou venku, tak nejlépe v bøeznu.
Martin Èáp

má, kolik bude tato cesta stát mìsto. Myslím si, že to bude zajímat i všechny obèany z Teplé. Jenom jsem trošku v rozpacích,
když takovouto služební cestu schválí rada mìsta, ale není
schválena zastupitelstvem mìsta.
Dìkuji za odpovìï
Karel Novák, Služetín

Co se dìje v Teplé
Po pøeètení Tepelského zpravodaje jsem se rozhodl, že pøispìji tímto èlánkem. Možná tento pøíspìvek nìkoho nepotìší a
možná nìkomu tøeba i otevøe oèi...
Všichni mluví o demokracii. V Teplé však platí jen pro nìkoho.
Chování obèanù pøi veøejném zasedání se podobalo chování
zvíøat v džungli a ne vychovaných obèanù v demokratické spoleènosti, kde má právo se vyjádøit každý, zastánce i odpùrce
øešeného problému. Proè nedali prostor paní starostce z
Obrnic promluvit? Èeho jste se báli, úèastníci podpisové
akce? Názor v dnešní dobì mùže projevit každý. Host, starostka Obrnic ne? Staèilo málo, nechat ji pìt minut hovoøit, podìkovat za ochotu a mohli být všichni spokojeni.
Jenže zde to byla anarchie. Chování ctihodných obèanù jako
na fotbale a ne na dùležitém veøejném jednání. Jako taškaøice
pro pobavení lidí to byla možná dobrá akce, ale co dál?
Je smutné, že lidi vidí jenom to špatné, pøes Romy nebo lidi sociálnì vylouèené nebo nepøizpùsobivé. Myslím, že když se
nìco semele, lidé vezmou spravedlnost do svých rukou. Pøevychovávat Romy nemá cenu, ten kdo chtìl, se dávno zaèlenil
sám.
Napadat paní starostku Èížkovou, že je arogantní? Zažil jsem
aroganci pana Klepala, kterého ve zpravodaji vychvalujete,
jeho priority a jeho „Já“. Co teda bylo Klepalovou prioritou v
dobì, kdy dìlal starostu? Jak peèoval o blaho a bezpeèí obèanù v Teplé? Již za jeho starostování se vybudovaly základy
pro souèasný stav, ale mìl bych být objektivní i jeho pøedchùdci nesou svoji vinu. Nakupovaly se domy s podnikatelským zámìrem nastìhovat do nich osoby, které žijí z pøíspìvkù státu, tedy nás všech, a peníze ve formì nájmù spokojenì inkasovat do vlastní podnikatelské kapsy. Majitelé tìchto
nemovitostí využili skulinku v nedokonalém zákonì. To byla
„priorita“ tepelských rádoby podnikatelù.
Ale co dál? Rozbití plánu zøízení centra sociálních služeb se
podaøilo vyhrát strašením obyvatel Teplé, že toto centrum je
pro pøilákání dalších romských rodin do Teplé. Centrum sociálních služeb však neslouží k ubytovávání lidí ani k náboru
pro bydlení ve mìstì. K èemu toto zaøízení slouží, si mùže
každý zjistit na internetu, pokud má zájem si to zjistit. Vìtšina
obèanù, kteøí petici podepsali, však podlehla zastrašování organizátorù petice, kteøí se zaštítili bojem proti pøistìhování
dalších Romù do mìsta.
Dosud nikdo z organizátorù odporu proti stavbì centra nepøednesl rozumný plán jiného øešení, jak využít dotace, kterou
mìsto na tuto akci získalo, opìt musím dodat ve prospìch
všech obèanù. Organizátoøi petice jsou spokojeni se souèasným stavem, kdy se v Teplé úspìšnì rozrùstá podnikání v
pìstování a výrobì návykových látek, mizí pracovní pøíležitost pro místní obèany, devastují se rodiny nezamìstnaných a
narùstá kriminalita. Policie jenom monitoruje, protože nemá
pravomoci ani páky k nìjakým zásahùm.
Centrum sociálních služeb mìlo být jednou z pomoci místním
obyvatelùm, „bílým“ i Romùm, dìtem, mládeži i dùchodcùm ke
zlepšení souèasných tìžkých podmínek života v Teplé, pøi
øešení jejich problémù. Co je prioritou organizátorù odporu
proti vzniku tohoto zaøízení? Pouze jejich sobecké vlastní
zájmy. Ne zájmy všech obèanù mìsta.

Otázka pro paní starostku,
vážená paní starostko, mám na vás jednoduchou otázku. Co
mìstu pøinese služební cesta starostky do Rusko – Uralské
oblasti v termínu od 5. 1. 2014 do 13. 1. 2014? Také mì zají-
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Také se mi nelíbí, co se zde dìje, jak se zde zabydlují sociálnì
slabí, ale tohle mají na svìdomí rádoby podnikatelé v oblasti
pronajímání bytù. Ne paní starostka a vedení mìsta.
Až dojde k legislativní zmìnì, kdy vláda upraví podmínky pro
poskytování dávek na bydlení, pøestane být ubytování sociálnì potøebných výnosným kšeftem. Romové z Teplé odejdou a zùstanou tady pouze místní nezamìstnaní a
potøební.
Závìrem jenom toto. Do Teplé se nastìhovala organizace
Èeský západ. V Toužimi ji nechtìjí.
A tak pùsobí v Teplé v bývalém bytovém družstvu, které bylo
prodáno podvodnì pøedchozím zastupitelstvem. Druhý zájemce dával o 500 000 Kè více a kde byla spravedlnost?
Ptám se, kde je Tepelsko bez cenzury? Proè neinformuje obèany o romské dílnì, kdo zaruèí, že nepøijdou další za prací?
A tak se pronajímají prostory za obvyklé nájemné. Kšeft je
kšeft a o místní obèany jde až na konec.
Proè se nepostaví centrum na Dobré Vodì, na takové projekty
je pøece penìz dost...
Nelíbí se mi toho v Teplé víc, a už to bylo výbìrové øízení na
vedoucího technických služeb, které bylo jen zástìrkou vyøizování osobních úètù, další vyhazovy na mìstì a hlavnì
cyklostezky, památníky, výsadby, které jsou pøednìjší než je
kanalizace, silnice, chodníky. Nejprve bych chtìl dùstojnì
bydlet, pohybovat se po pìkném mìstì, nebát se o majetek a
o sebe a pak klidnì budu sportovat na kole nebo vzdìlávat se
o naší historii.
Chtìl jsem to napsat ostøeji, ale vyprchalo to ze mì, nechci se
snižovat k napadání a je jasné, že bude nìjaká odezva. A
ještì jako pøedvolební boj je to dobré, budu vás volit jen proto,
abych mohl køièet, že kradete, i když se budete snažit nìco
dìlat pro mìsto, jak se to dìje nyní.
Flusser Václav

Provìøovací cvièení jednotek sboru
dobrovolných hasièù
V pozdním nedìlním odpoledni dne 17. listopadu, se rozeznìla siréna oznamující požární poplach v obci Ovesné Kladruby. Ve stejném èase zaèal systém JAY rozesílat sms zprávy ke svolání èlenù výjezdové jednotky SDH mìsta Teplá k požáru v obci Ovesné Kladruby. Krajské Operaèní a Informaèní
Støedisko hasièù Karlovarského kraje vyslalo k události i jednotku ze stanice Mariánské Láznì. Z okna bývalé školy v Ovesných Kladrubech, kterou pøed nìkolika dny obsadila skupina squaterù, se zaèal valit bílý kouø. Starostka obce paní
Skøivanová telefonicky oznamuje událost na operaèní støedisko hasièù s tím, že v budovì jsou lidé a volají o pomoc. Provìøovací cvièení naplánovala a pøipravila spolu s velitelem
místní jednotky panem Janem Holubem, velitelem jednotky
mìsta Teplá panem Karlem Kyllerem a velitelem z Mariánských Lázní Martinem Gaierem. Skupina ètyø dobrovolníkù byla rozmístìna v prostorách patra a pùdy staré budovy v
rekonstrukci, zakouøení prostor „disko kouøem“ zajistil náš kamarád Ruda Káva.
Nìkolik minut po zaznìní sirény se pøed budovu obecního úøadu zaèali sbíhat místní dobrovolní hasièi. Úkol od øídícího
cvièení pro místní jednotku byl jasný. „Pøipravit èerpací stanovištì a zajistit dodávku vody hadicemi k místu požáru“. To, že v
malých obcích je velice dùležitá spolupráce všech obyvatel,
potvrdila pøítomnost pana Kožíška, který nastartoval svùj
traktor a jel pro pøívìs s požární støíkaèkou. Místní jednotka
zaèala s plnìním zadaného úkolu.
V soubìhu událostí pøijeli do obce hasièi z Teplé. Nejprve zastavili u místních hasièù, kteøí již pøipravovali støíkaèku s pøíslušenstvím, a pak dojeli pøed budovu školy, kde èekal øídící
cvièení. Veliteli bylo sdìleno, že se jedná o cvièení a dále mu
byly zadány cvièební úkoly: záchrana ètyø osob z budovy, provedení hašení z okna budovy v prvním patøe, vytvoøení dopravy vody hadicemi k místu požáru. Nìkolik minut po Tepelácích
dojeli hasièi z Mariánských Lázní s velkou Tatrou. I oni se na
základì sdìlení úkolù od velitele zásahu pana Jiøího Purkyta
pustli do plnìní úkolù. Po splnìní cvièebních úkolù a uklizení
všech použitých prostøedkù bylo na místì provedeno krátké
vyhodnocení cvièení.

INFORMUJEME
Zpráva od Policie ÈR – øidièi na Tepelsku

Øídící cvièení upozornil úèastníky na drobné nedostatky, které provázely cvièení, celkovì však konstatoval, že s prací a
výkonem zasahujících hasièù byl spokojen. Slova chvály
padla na jednotku z Ovesných Kladrub, která zajistila ze
studny vodu až k místu požáru. S ohledem na vybavení a
možnosti místní jednotky nelze vyžadovat speciální èinnosti
jako je vyhledávání osob v zakouøeném prostøedí, èi hašení
požáru. Zajištìní hasební vody a pøípadné týlové zajištìní pro
zasahující jsou klíèové úkoly místních hasièù. Pochvala padla
i na adresu tepelských hasièù, kteøí mìli v jednotce „nováèky“
Oldu a Aleše. Kluci byli spokojeni, i když dostali do tìla, rádi si
vyzkoušeli v praxi vyhledávání a záchranu osob, práci pøi vytvoøení hadicového vedení do budovy, to vše pøi použití dýchací techniky. Profesionální hasièi z Mariánských Lázní zaslouží pochvalu za pøístup ke cvièení, nasazení a provedení
úkolù. V pøípadì ostrého zásahu by pøedevším oni byli zodpovìdní za celkový výsledek zásahu.

Vážení obèané, dnes vás chci informovat o tom, jak to vypadá
na našich silnicích na Tepelsku. Myslím tím, jak øidièi zápasí za
volantem s alkoholem, drogami, zákazem øízení èi vùbec nevlastnìním øidièského prùkazu. Dopravì se na našich silnicích
vìnuje jak naše obvodní oddìlení policie, tak i dopravní inspektorát Karlovy Vary. V Teplé se také pøi kontrolách v dopravì mùžete potkat s cizineckou policií anebo celní stráží. Silnièním kontrolám se vìnujeme v rùzné denní i noèní dobì. V
letošním roce jsme zachytili øidièe, kteøí byli za volantem pod
vlivem drog v 6 pøípadech, pod vlivem alkoholu bylo 8 øidièù,
obèanù, kteøí nevlastní øidièský prùkaz bylo 10 øidièù a se
zákazem øízení od soudu èi odboru dopravy bylo 13 øidièù. Je
mi jasné, že jsme zdaleka nezkontrolovali všechny øidièe, ale
jistì všichni známe poøekadlo o džbánu s uchem.
Když už jsme u øidièù, chci vás také upozornit, že držitelé øidièských prùkazù vydaných od 01.ledna 2001 do 30.dubna
2004, jsou povinni si ØP vymìnit do 31.prosince 2013 na odboru dopravy v Mariánských Lázních.
Jan Salva

Jsem rád, že v okolí mìsta Mariánské Láznì jsou vycvièené
sbory hasièù, jejich èlenové ví, co mají dìlat, jsou vybaveni a
ještì mají zájem o práci v jednotkách. Pro starosty jednotlivých mìst a zejména malých obcí není jednoduché financovat jednotky SDH pouze z vlastních rozpoètù, hodnì záleží
na náklonnosti a soucítìní s hasièi. V pøípadì Ovesných Kladrub toto platí dvojnásobnì.
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Závìreèné posezení u kávy a buøtíkù v místní restauraci bylo
velice pøíjemné. Dìkujeme místní hospodské, paní Andreje.
Na závìr díky našim figurantùm Petrovi, Láïovi, Tomášovi a
Jirkovi.

Malé ohlédnutí za uplynulým obdobím od ledna do
listopadu 2013
Svaz postižených civilizaèními chorobami z. o. Teplá
V naší organizaci máme 59 èlenù. Scházíme se každý mìsíc
v klubovnì hasièské zbrojnice v Teplé, kde je pøíjemné prostøedí. Naši èlenové jsou aktivní a zúèastòují se rùzných akcí:
napøíklad výletù, besed, pøednášek, návštìv divadla, muzeí,
solné jeskynì a opékání klobás pøi ohýnku s písnièkami.

npor. Gaier Martin
Dne 20.12.2013-pátek,v dobì od 16.30-18hodin,probìhne
sbìr vánoèních dárkù pro útulek v Mar.Lázních a pro Záchrannou stanici zvíøat v Tachovì. Sbírka se bude konat jako každý rok pøed Mìstským úøadem v Teplé.
Kontaktní osoba Petra Brabcová (tel. 604 852 661).

Poøádáme pro naše èleny rekondièní pobyty v Sezimovì Ústí,
ve Františkových Lázních a ve Skrajích.
Protože jsme dobrá parta a pro legraci nejdeme daleko, nìkteré akce si pøíští rok zopakujeme a další už máme naplánované.

Dne 12. listopadu 2013 probìhl v odpoledních hodinách Den
otevøených dveøí v nové textilní dílnì Èeského západu v Palackého ulici 104 v Teplé. Dílnu, kde pracuje 6 žen z Tepelska a
Toužimska, si prohlédly asi tøi desítky zájemcù. Nìkteøí z nich
si již vybírali ze sortimentu dílny vánoèní dárky pro své blízké.
Dílna šije tašky, pytlíky na peèivo, bylinky a houby, kuchyòské
zástìry nebo chòapky, opravuje odìvy. Zájemce, kteøí nemohli pøijít, zve k návštìvì kdykoliv ve své otevírací dobì 8-14
hod.
Kontakt a objednávky: tel. 602 663 578, dilny@ceskyzapad.cz, www.eshop.cesky-zapad.cz.

Nevynecháme žádnou akci poøádanou mìstem, nebo KPOZ.
Zúèastòujeme se poøádaných zábav a vystoupení souborù v
KD, turistických pochodù, sázení stromkù, dne živých vod,
atd.
Nemohu opomenout podporu mìsta, které se nám dostává
ve formì finanèního pøíspìvku, za nìjž mùžeme tyto aktivity
poøádat. Za celou èlenskou základnu dìkuji.
Jitka Èubrová, pøedsedkynì SPCCH Teplá

K ZAMYŠLENÍ
… A ZASE VÍTÌZÍ EMOCE!
Co je zas tohle? Ne, nebude to pøedvánoèní ladìní namìkko,
ale nedávná tvrdá realita. Tak pìknì èasovì seøazena mimoøádnými volbami, výroèím vzniku Èeskoslovenské republiky
28. øíjna 1819 a referendem ke vzniku Centra prevence sociálních služeb se záporným výsledkem ANO – 90 a NE –
1006 hlasù.
Øíjnový Zpravodaj uveøejnil i dopis starostky z Obrnic Drahomíry Miklošové, která byla zdìšena chováním nìkolika jednotlivcù na veøejné schùzi 5. záøí a vyslovila politování nad úrovní chování našich obyvatel. Shodou okolností pøijala paní
Miklošová koncem øíjna ve francouzském Štrasburku cenu
Rady Evropy za integraci Romù v Obrnicích. Nejde tady o
metály, které se v naší zemi netìší právì velké úctì ale, o její
sedmileté zkušenosti.
Obrnice leží na Chomutovsku nedaleko známého Chánova.
V obci žije asi 2500 obyvatel, z toho 40 % Romù. Vyznaèovaly
se zchátralými domy, èernými skládkami a vysokou kriminalitou. Paní Miklošové krátce po nastìhování nìkdo vykradl
auto, žila už tam pìt let a chtìla se odstìhovat. ALE, pak se
rozhodla Obrnicím POMOCI, stala se starostkou a obec se
zaèala mìnit.
Nejdøíve se museli vypoøádat s kriminalitou. Bezpeènostní
kamery, policejní hlídky a hlavnì romští dobrovolníci pomohli
zlepšit situaci.
Výraznou postavou se stala Anna Gabèová, Romka, prodavaèka, kterou paní Miklošová doporuèila na rekvalifikaci pro
sociální práce. Té Romové vìøili, a když zaèalo pracovat
Centrum sociálních služeb, Romové jejich služeb užívali už
sami hlavnì ve finanèních otázkách.

PODÌKOVÁNÍ
Dìkujeme za pøízeò!
Všem divákùm, kteøí nás v pátek 15. 11. v 19:00 pøišli do DK
povzbudit pøi našem pøedstavení Jak (ne)zhubnout?, nadšenì
a s úctou DÌKUJEME – za potlesk, pøíspìvek a krásné kvìtiny. Jsme potìšeny o to více, že se jednalo o opakování hry.
BezPytliku
V pátek 22.11.2013 poøádala v Kulturním domì Teplá Komise
pro obèanské záležitosti Pøedadventní zábavu. Bìhem
veèera vystoupil Dechový orchestr mladých - ZUŠ Teplá pod
vedením p. uè. S. Országha a orientální taneènice HAFSA s
dìtskou skupinou Hafsa belly dance groupe. Veèerem nás
provázela kapela Žlutièanka. Celý veèer byl velmi pøíjemný,
pøátelský a já tímto dìkuji celé Komisi za skvìlou organizaci a
spolupráci.
T.Š.
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Postupnì vzniklo nové høištì, školka, opraveno celé námìstí.
To v Teplé už všechno máme, oprava Klášterní ulice už
konèíÚklid v Obrnicích provádìjí místní v rámci veøejnì prospìšných prací. To už v Teplé taky funguje.
V rozhlasovém projevu na stanici Vltava vyslovila paní Miklošová také struènì svoji zásadu a metodu o jednání. NÌCO ZA
NÌCO tedy z její strany i ze strany Romù, tedy to, co slíbí, také
splní a totéž žádá od tìch prý nepøizpùsobivých. Tak získává i
další ochotné pomocníky.
A co ten nadpis našeho Zamyšlení? Dnes se bìžnì užívá pøíliš
mnoho cizích slov, která nám málo vyjadøují. (V listopadovém
Zpravodaji jsem upozornil na poøad TV 2 EMOCE A MY v nedìli v 17,50.) V 19. a 20. století v ohromném rozvoji vìdy a
techniky se zdálo, že lidský rozum všechno zvládne a všechno
bude lepší. Objevilo se pojmenování lidského rodu Homo sapiens sapiens, tedy èlovìk dvakrát moudrý. Ale v souèasnosti,
kdy mùžeme sledovat èinnost mozku na obrazovce, zjišujeme, jak èasto a silnì naše koneèné rozhodnutí ovlivòují právì EMOCE.
To slovo samo o sobì je neutrální, ale když øekneme èesky slovo CIT, vynoøí se nám v pamìti celá øada vzpomínek, které rozhodly pøi našem referendu pro ne NE! Mùžeme si je seøadit
vzestupnì podle úèinnosti. Tedy: nejistota, nedùvìra, zklamání, poškození, krádež (auto paní Miklošové) naší úrody, náøadí, z toho vzniká nechu, odpor a touha po odstranìní vyjádøena v referendu záporem NE!, který ovšem situaci neøeší, jen
oddaluje kamsi do nejisté budoucnosti, která pøinese další
potíže (teï se øíká PROBLÉMY) roku 2014 i v dalších letech.
CENTRUM PREVENCE znamená èesky Støedisko pøedcházení tedy nesprávnostem, poškozování /vandalismu/ krádežím/ kriminalitì/ atd. atd. Není to výhodnìjší?
Radovan Novák

kávaný Mesiáš. Byl ponížen a zabit, ale tøetí den byl vzkøíšen
a žije. Ti, kdo uvìøili, se nechali pokøtít a byli naplnìni Duchem
svatým. Vytvoøili místní sbor – církev. Tyto sbory pak Pavel a
jiní vedoucí navštìvovali a bdìli nad nimi, psali jim dopisy, v
kterých je uèili, napomínali i povzbuzovali a posilovali jejich
víru. Od zaèátku mùžeme vypozorovat ve všech sborech boj
o èistotu a pravé poslání církve. Aby se z živého organismu
spojeného s Pánem nestala organizace øízená lidmi. Tento
zápas je veden dodnes. Protože je to dílo Boží a ne lidské,
pøetrvává církev pøes mnohou bídu a kolísání po staletí a vždy
se v ní znovu rozhoøí plamen nebo plamínek Ducha svatého a
lidé mohou ve spoleèenství církve nacházet pøijetí, pomoc, lásku i poznání samotného Boha.
Církev také oèekává druhý pøíchod Božího Syna. Než Ježíš
odešel k Otci, mluvil s uèedníky o svém druhém pøíchodu v
slávì. Jako blesk ozaøuje oblohu z jednoho konce nebe na
druhý, takový bude den Syna èlovìka. Jako lidé za dnù Noé a
jako lidé v Sodomì a Gomoøe žili bezstarostnì, zamìøeni na
svùj prospìch, svévolnì a bezostyšnì, tak to bude i v dobì
druhého pøíchodu. Oboje zahubila neteènost. „Pamatujte na
Lotovu ženu. Kdo by usiloval svoji duši zachovat, ztratí ji, kdo
však by ji ztratil, zachová ji k životu.“ Více v Nové smlouvì,
druhé èásti Bible.
Vlasta Satková

STALO SE
SKOKY – Dušièková pou, slovem i obrazem
V poutních Skocích se uskuteènila v nedìli 3. 11. 2013 v poøadí již druhá Dušièková poutní mše svatá celebrovaná rektorem akademické farnosti ÈVUT Praha P. Ing. Mgr. Vladimírem Slámeèkou Ph.D. Pokraèování mše svaté bylo na
místním høbitovì, kde jen vítr proèesává koruny stromù ukládajících se k zimnímu spánku a jen spadané listí zdobí hroby
vìrných zemøelých, kteøí nás pøedešli na vìènost. Všech 29
poutníkù se po skonèení mše svaté v kostele Navštívení
Panny Marie odebralo na høbitov, aby tichou modlitbou a zapálením svíèky uctili památku tìch, kteøí zde sní svùj vìèný
sen v tichu a zapomnìní.
Jaroslav Hráský - poutník

MYSLI NA TO, ŽE ZNOVU PØIJDE
Jak jsme minule èetli, ve spoleèenství prvních køesanù – první
církvi – byl jednou z hlavních postav Petr. Místo chybìjícího
Jidáše byl doplnìn Matìj, ale o nìm už víc neslyšíme. Zato
velmi èasto slyšíme o apoštolu Pavlovi (apoštol = povìøený
posel, vyslanec). Jeho pùvodní jméno bylo Saul z Tarsu. Byl
ještì mladý, velmi vzdìlaný a velmi horlivý. Neuznával Ježíše
jako Mesiáše a køesany, tenkrát se øíkalo lid té Cesty, považoval za sektáøe a rouhaèe. Proto s dovolením vysokých knìží
pronásledoval køesany, zavíral je do vìzení a schvaloval,
když byli popravováni. Se schvalujícími dopisy od knìží se
vybral i do Damašku. Ale pøed Damaškem ho zasáhlo jasné
svìtlo. Padl na zem a uslyšel hlas: „Saule, Saule, proè mì
pronásleduješ?“ Saul: „Kdo jsi, Pane?“ Uslyšel odpovìï: „Já
jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Tìžko je ti vzpírat se
proti bodcùm.“ Saul se tøásl a dìsil se. „Pane, co chceš, abych
udìlal?“ A Pán mu odpovìdìl: „Vstaò, jdi do mìsta a tam se to
dozvíš.“ Muži, kteøí s ním cestovali do Damašku, museli Pavla
vést. Tøi dny nevidìl, nejedl ani nepil. Jen se modlil. V Damašku byl jeden uèedník, jménem Ananiáš. Toho Pán poslal
za Saulem. Mìl na nìj vložit ruce, aby Saul opìt vidìl a byl naplnìn Duchem svatým. Pak byl hned pokøtìn.
Køesané utíkali z Jeruzaléma pøed pronásledováním do širokého okolí. Kolem nich vznikala další spoleèenství. I apoštolové, hlavnì Pavel, bývalý Saul, chodili po zemi a v každém
místì šli nejprve do synagogy a zvìstovali, že Ježíš je oèe-
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se na Lampionovém prùvodu podíleli.
Za Základní školu v Teplé, pøíspìvkovou organizaci
Mgr. Pavla Tesaøová

AKTUÁLNÌ
AKCE
Pùjdem spolu do Betléma - vystoupení FS Stázka na Vánoèních trzích v Mariánských Lázních sobota 7. 12. od 11:00
Vánoèní pìvecká soutìž - hudebna ZŠ úterý 10. 12. od 13.45
1. stupeò od 14.30 2. stupeò od 15.00 pro dìti z MŠ
Koleda, koleda - spoleèné vystoupení souborù Stázka a
Záplata DK Teplá pátek 13. 12. od 17:00
Zpívání u stromeèku - kostel Nejsvìtìjší Trojice (kaple) pátek
20. 12. od 17:00

Lampionový prùvod
Základní škola v Teplé, pøíspìvková organizace, poøádala
dne 25. øíjna 2013 tradièní Lampionový prùvod k výroèí vzniku samostatného Èeskoslovenska (28. øíjna). Tuto akci finanènì podpoøilo mìsto Teplá.
Dìti s rozsvícenými lampiony v doprovodu rodièù èi prarodièù
se shromáždily pøed budovou 2. stupnì Základní školy v
Teplé. Po pøivítání úèastníkù všem zahrál nìkolik skladeb Dechový orchestr mladých pøi ZUŠ Teplá. Kolem 18.00 hodin se
za hudebního doprovodu vydali úèastníci s lampiony na pochod mìstem. Ten byl zakonèen na místním høišti. Zde úèastníci vytvoøili velký svìtelný kruh a osvìtlili tak neprostupnou mlhu. Dechový orchestr zahrál ještì nìkolik skladeb. Každé dítì s lampionem obdrželo malý balíèek s dárky a
mìlo možnost si opéct buøt. Dìkujeme všem, kteøí i pøes
nepøízeò poèasí podpoøili tento Lampionový prùvod svou
hojnou úèastí.
Ráda bych touto cestou podìkovala Janu Valentovi za pøípravu zázemí na høišti (pøípravu ohnì, zapùjèení lavièek a
stolù, zajištìní prutù na opékání apod.), dále èlenùm JSDH
Teplá za udržování ohnì a technický dohled, Dechovému orchestru mladých pøi ZUŠ Teplá za hudební doprovod, paní
Staré a firmì A.P.S.A., spol. s r.o. za pomoc s dárkovými balíèky a Policii ÈR v Teplé za zajištìní bezpeèného prùchodu
mìstem. A samozøejmì dìkuji i všem dobrovolníkùm, kteøí

Dne 3. 12. 2013 se na 2. stupni Základní školy v Teplé konají
Vánoèní dílny. Každý z návštìvníkù bude mít možnost si za
symbolickou cenu (vánoèní žeton) vyrobit rùzné dekorace s
vánoèní tématikou. Zaèátek je v 15 hodin, konec po 17. hodinì.

Pøehled vánoèních bohoslužeb
23. 12. 2013 – v 17h. zpívání u Betléma ZŠ Bezdružice /zahájení tøíkrálové sbírky, pøivítání svìtla z Betlému/
24. 12. 2013
Betlémské svìtlo
Konstantinovy Láznì: v èase od 10:00h. do 11:00h. bude
možné si pøevzít Betlémské svìtlo v kostele Panny Marie
Lurdské
Teplá-Mìsto: v èase od 10:00h. do 11:00h. a od 16:00 do
17:00h. bude možné si pøevzít Betlémské svìtlo v kostele sv.
Jiljí /na námìstí/
Štìdrý den /vigilní mše sv. ze slavnosti Narození Pánì/
15: 00 Bezdružice
17:00
Teplá – Mìsto
21:00
Okrouhlé Hradištì /bohoslužba Slova/
25.12. 2013 Slavnost Narození Pánì
Konstantinovy Láznì mše sv. v 9:00h.
Teplá-Mìsto mše sv. v 11:00h.
Mnichov mše sv. 14:00h.
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26. 12. 2013 Svátek sv. Štìpána
Mnichov mše sv. 11:00h.
Ovesné Kladruby 14:00h. /farní místnost v budovì Obec.
úøadu/

ZAJÍMAVOSTI

31. 12. 2013
Mše sv. + dìkovná pobožnost na konci roku
Teplá-Mìsto 11:00h
Konstantinovy Láznì 9:00h

Pranostiky našich pøedkù – Prosinec
Prosinec je posledním mìsícem roku a je spojován s
adventem, tedy s pøípravou vánoèních svátkù. Advent je také
obdobím ztišení, rozjímání a oèekávání pøíchodu spasitele
Ježíše Krista. K odkazu našich pøedkù patøí také lidové
zvyky. V pøedveèer svátku svaté Barbory chodívaly po
vesnických domech Barborky - ženy a dìvèata zahalené do
bílých prostìradel. V ruce držely košík s ovocem a
sladkostmi, jimiž podìlily dìti, ve druhé mìly metlu, již hrozily
zlobivým dìtem. Rozšíøenìjším zvykem je na svatou
Barboru øezání tøešòových vìtévek, které byly výzdobou
svìtnic a sloužily i k vìštìní. Dìvèata pojmenovala každou
vìtvièku jménem nìkterého chlapce a vìøila, že si vezmou
toho chlapce, jehož vìtvièka rozkvete jako první.

1. 1. 2014
Nový rok-Slavnost Panny Marie Bohorodièky
Konstantinovy Láznì mše sv. v 9:00h.
Teplá-Mìsto mše sv. v 11:00h.
Bezdružice 14:00h.
5.1. 2014 Zjevení Pánì /žehnání vody, køídy, kadidla/
Konstantinovy Láznì mše sv. v 9h.
Teplá-Mìsto mše sv. v 11:00h.
Bezdružice mše sv. v 14:00h.
12.1.2014 Køest Pánì
Konstantinovy Láznì mše sv. v 9:00h.
Teplá-Mìsto mše sv. v 11:00h.
Bezdružice 14:00h.

Na svatého Františka Xaverského (3.12) ledový vítr od
severu fièí.
Na svatou Barboru (4.12) pøiprav mlat a stodolu.
Barbora na blátì – vánoce na ledì.
Svatý Mikuláš (6.12) pøijíždí na bílém nebo hnìdém koni,
buï snìží, nebo prší.
Svatý Mikuláš pospíchá na salaš.
Panna Marie (8.12) vlky houfuje.
O adventì zbožný èlovìk do kostela, vlk k ovèinci.
Prýští-li v prosinci bøíza, nemívá zima mnoho síly.
Studený prosinec – brzké jaro.
Je-li studený a mrazivý prosinec, bude i celé zima tuhá.
Je-li prosinec blátivý, celý rok bude deštivý.
Svatá Lucie (13.12) je královna zimy.
Svatá Lucie noci upije, ale dni nepøidá.
Jestli na svatého Tomáše (21.12)) slunce svítí, mùžeme
mnoho ovoce a žita míti.
O svatém Tomáši beranici na uši.
Je-li na Vánoce mnoho hvìzdièek, slepice ponesou mnoho
vajíèek.
Svítí-li na svatého Štìpána (26.12) mìsíc jak rybí oko, budou
stodoly po žních praskat ve švech.
Prší-li na Mláïátka (28.12) bude Pán Bùh v pøíštím roce
potøebovat hodnì andìlíèkù.
Jaroslav Hráský

Rozsvícení stromeèku
První adventní nedìli jsme se sešli u stromeèku, kde nám
vánoèní náladu navodil Dechový orchestr mladých koledami.
Po proslovu paní starostky, jsme spoleènì odpoèítali
rozsvícení vánoèní smrèek. Atmosféra byla velice pøíjemná.
Obèerstvení nám zajistili pan Josef Bílek z Kuželny a pan
Josef Polda. Tímto jim ještì jednou dìkujeme. Po rozsvícení
jsme se pøesunuli do kostela sv. Jiljí na koncert Smíšeného
pìveckého sboru Fontána z Mariánských Lázní. Tìšíme se
na pøíští rok.
T.Š.
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Vánoce v Èesku
Vánoce jsou považovány za nejdùležitìjší svátek i pro nekøesany, kteøí ho spojují se zakonèením roku a s trávením
èasu s v rodinném kruhu. Vánoce jsou slaveny 24., 25. a
26. prosince, ale pøedchází jim v køesanském pojetí ètyøtýdenní období zvané advent. Všechny tøi dny jsou
oficiálním státním svátkem.
S vánoèním slavením je spojeno množství místních èi národních zvyklostí. U nás je zøejmì nejrozšíøenìjším
zvykem vztyèení vánoèního stromu èi stromku, který se
zdobí vánoèními ozdobami, a pod který se v rodinách kladou dárky. Poèátkem 19. století se souèástí dekorace stalo
i osvìtlení a vánoèní stromek se z Nìmecka šíøí dál. V èeských zemích poprvé vánoèní stromek pøipravil pro své pøátele v roce 1812 øeditel Stavovského divadla J. K. Liebich
na svém libeòském zámeèku. Nový zvyk se poté zaèal prosazovat v bohatých pražských mìšanských rodinách a
teprve pozdìji i do venkovských stavení.[20] Rovnìž bývá
zvykem na Vánoce stavìt jeslièky neboli betlém: v
Èechách se tento zvyk objevuje roku 1560 v kostele sv. Klimenta v Praze[21] Charakter Vánoc do znaèné míry ovlivòují také koledy, èeská tradice koled je pak zvláštì bohatá.
24. prosince bývá tradicí, že se schází celá rodina na slavnostní veèeøi. Samotná veèeøe se tradiènì skládala z rybí
polévky, bramborového salátu s kaprem a bìhem její konzumace se dodržovaly jisté zvyklosti: mohlo se tak pøipravit
o talíø více pro neèekanou návštìvu, pøípadnì položit pod
talíø minci èi šupinu. Od štìdroveèerní tabule se obvykle
smìla vzdalovat pouze hospodynì. Po veèeøi bývá
zvykem rozbalovat vánoèní dárky, které dìtem v èeských
zemích pøináší "Ježíšek". Štìdrý den tradiènì vrcholí
pùlnoèní mší, na které se zpívají koledy a zaèíná samotná
církevní oslava narození Krista.
Se štìdrým veèerem se pojí i øada lidových zvykù: lití olova,
pouštìní oøechových lodièek, házení støevícem èi tøesení
bezem.

VÁNOCE
Vánoce (z nìm. Weihnachten svaté noci) jsou svátky, které v
køesanské tradici pøedstavují oslavu narození Ježíše Krista.
Spolu s Velikonocemi a Letnicemi patøí k nejvýznamnìjším
køesanským svátkùm. Slaví se od 25. prosince do slavnosti
Køtu Pánì (první nedìle po 6. lednu, resp. 13. leden). Již ve 3.
století nìkteøí køesanští teologové uvádìjí 25. prosinec jako
datum Kristova narození, oslava tohoto narození je dosvìdèena poprvé v Øímì kolem roku 336.[1] Všeobecnì se
Vánoce v církvi slaví od 7. století.
V Èesku je však za vrchol Vánoc považován pøedevším nevìøícími omylem Štìdrý den, 24. prosinec, coby pøedveèer samotné slavnosti, do Vánoc je nìkdy zahrnována i doba adventní, která Vánocùm pøedchází. K Vánocùm se pojí nejrùznìjší tradice, k nimž se øadí vánoèní stromek, jeslièky
(betlém), vánoèní dárky, které nosí Ježíšek, èi vánoèní cukroví; nìkteré z tìchto tradic pocházejí již z pøedkøesanských
dob a souvisí s oslavou slunovratu, který na tyto dny též pøipadá. V souèasné dobì se však pùvodní, náboženský význam
Vánoc vytrácí a Vánoce se považují i za jeden z nejvýznamnìjších obèanských svátkù. Vìtšina èeských rodin si
na Vánoce poøídí vánoèní stromeèek, který ozdobí sklenìnými
koulemi, tøpytivými øetìzy, vloèkami, nebo slamìnými a jinými
ozdobami. Na Štìdrý den lidé podle tradice nesmí celý den nic
jíst, aby vidìli zlaté prasátko. Ke štìdroveèerní veèeøi se vìtšinou podává smažený kapr nebo øízek s bramborovým salátem. Po veèeøi zazvoní zvoneèek a pokud jsme byli celý rok
hodní pod stromeèkem najdeme dárky od Ježíška.

Betlémské svìtlo
Jednou z novodobých vánoèních tradic je betlémské svìtlo,
které rozvážejí skauti. Svìtlo se každoroènì zapaluje v
Betlémì, a posléze putuje napøíè Evropou. Do Èeska
betlémské svìtlo putuje z Vídnì, kde jej rakouští skauti pøedávají o nedìli Gaudete delegacím z celé Evropy; pro èeské
zemì jej pøebírají brnìnští skauti, kteøí jej v sobotu rozvážejí
pøed 4. nedìlí adventní, takže je pak k dispozici v kostelech,
na námìstích, vánoèních trzích, knihovnách apod.
*******************************************************************

Betlémské svìtlo
10.00 - 11.00 a od 16.00 - 17.00
kostel sv. Jiljí
*******************************************************************
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Vánoèní cukroví
Vánoèní cukroví a jeho peèení je jedna z obecnì rozšíøených vánoèních tradic, která je ve velké èásti èeských domácností dodržována. Vìtšina z vánoèních cukroví se pøipravuje ze smìsi mouky, cukru, vajec, másla, kakaa, èokolády a rùzných druhù oøechù a kandovaného ovoce. Mezi typické patøí cukroví z lineckého tìsta, které je možné navíc ochutit strouhaným kokosem nebo
kakaem. Typická vùnì je vanilka, koøení skoøice.
wikipedia.org

pøendáváme na plech s peèícím papírem a peèeme zprudka v
pøedehøáté troubì asi 3 minuty. Z kuchynì neodcházíme,
perníèky musíme hlídat.

Èokoládové perníèky
NA POTØENÍ
? 2 ksvejce

Ještì horké èokoládové perníèky potíráme rozšlehaným
vajíèkem, krásnì se pak lesknou.

POLEVA
? 1/2 kscitron ? 1 lžièkasolamyl ? 2 ksbílek ? 30 dkgcukr
mouèka
TÌSTO
? 120 gcukr mouèka ? 10 gsoda ? 2 ksvejce ? 1 ksèokoláda
na vaøení ? 2 lžièkyperníkové koøení ? 120 gmáslo ? 3
lžícemed ? 3 lžícekakao ? 500 ghladká mouka
Máslo si necháme na teplém místì zmìknout. Èokoládu
naopak máme v lednici, aby mìkká nebyla. Ztuhlou ji nastrouháme.
Máslo s cukrem a vajíèky utøeme do pìny. Mùžeme k tomu
použít elektrický ruèní šlehaè. Pøidáme med a perníkové koøení, pøisypeme nastrouhanou èokoládu a 3 lžíce kakaa. Vmícháme mouku a nakonec sodu. Tìsto vypracujeme rukama.
Zadìlané tìsto necháme vychladit alespoò 1/ 2 hodiny v
lednici.
Potom na pomouèeném vále vyválíme plát asi 0,5 centimetru
silný a vykrajujeme rùzné tvary pomocí vykrajovátek. Nožem
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INZERCE
Prodám velmi pìkný manažerský notebook zn. Dell, úhl. 36 cm, DVD, WiFi, Windows XP Professional, výborný stav, jen 3900
Kè. I na dobírku. T: 604961249
Prodám asi 200 rùzných mincí, Evropa a svìt 20. stol., pouze dohromady, 3 Kè za ks. Na dobírku. T: 723509549
Klasický silný dalekohled 16x50 za výhodnou cenu! Prodám zcela nový kvalitní nìmecký dalekohled, je urèen zejména pro
myslivce a k pozorování pøírody. Cena jen 1900 Kè. Na dobírku. Vhodné i jako pìkný dárek. T: 723509549
Koupím hnìdou litrovou lahev od piva pivovaru Klášter Teplá.Cenu respektuji.tel.606157459. Mareš Jaroslav,v létì Beroun,v
zimì Plzeò
Elektrický paralyzér - vzhled mobilu - - výkon 1200000V - nepostradatelný ochránce na veèerních procházkách, na cestì z práce
apod. Nový, nepoužitý, s vestavìnou svítilnou. Orig. balení, cena 390 Kè. Zašlu i na dobírku. Tel.: 723509549
Hvìzdáøský dalekohled - teleskop pro zaèínající astronomy, kompletní souprava vèetnì hledáèku, kompasu, stativu, nový v
orig. balení, cena pouze 800 Kè. Mohu zaslat i na dobírku. T: 604961269
NOKIA 6070, barevný displej, MMS, fotoaparát/kamera, FM rádio, infraport, organizér, java, hry, s novou nab., støíbrný, jako nový,
ve 100 % stavu, jen 800 Kè. I na dobírku. T: 604961269
Prodej rodinného domu, chalupy v obci Zahrádka u Teplé. Pozemek celkem 1953 m2, cena 1.390 000,- Kè
Tel: 775167748
Prodej bytu v obci Teplá o velikosti 1+1 ve druhém patøe panelového domu, pùvodní stav, el. pøímotop. Cena
199.000,- Kè
T el: 775167748
Koupím rodinný dùm v obci Teplá, peníze do 48 hodin. Platba pøes notáøe.
Tel: 775167748

Úèetní firma
nabízí
vedení úèetnictví, daòové evidence a mezd.

Vyhotovíme pøiznání DPH
i roèní pro daò z pøíjmu,
èi daò silnièní.
Podáme potøebná hlášení,
Souhrnné hlášení
i hlášení pøenesené daòové
povinnosti (i v elektronické podobì),
zaøídíme vše na úøadech.

Pøerostly Vám Vaše dluhy pøes
hlavu? Nezvládáte už splácet?
Nevìšte hlavu a svìøte se do
naší péèe. Ceny již od 5 000 Kè.

WWW.ODDLUZENIKV.CZ
Tel: 731 417 941 email: oddluzeni.kv@email.cz

Doklady pøebíráme u nás v kanceláøi,
ale i u Vás doma èi na pracovišti.
umaped@seznam.cz
www.umaped.cz
Mobil: 732 830 510
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Mìstský úøad Teplá
Masarykovo námìstí è.p. 143, 364 61 Teplá
Úøední hodiny:
Pondìlí
7:00 – 12:00
Úterý
7:00 – 12:00
Støeda
7:00 – 12:00
Ètvrtek
7:00 – 12:00
Pátek
7:00 – 13:00

12:30 – 17:00
12:30 – 15:00
12:30 – 17:00
12:30 – 15:00

Ústøedna:
tel.: 353 176 220, 724 873 065, 724 873 066, fax: 353 176 241,
e-mail: epodatelna@tepla.cz
Starostka mìsta – Mgr. Jana Èížková, tel.: 353 176 222,
e-mail: starosta@tepla.cz
Místostarosta – Ing. Jan Rùžièka
Tajemník – Ing. Ivana Benèová – tel.: 353 176 221,
e-mail: tajemnik@tepla.cz
Sekretáøka starosty a tajemníka, Komise pro projednávání
pøestupkù, mzdy – Soòa Bílková, tel.: 353 176 220,
e-mail: sekretariat@tepla.cz, e-mail podatelna: podatelna@tepla.cz
Ekonomický úsek
Ekonom – Eva Øebíková, tel.: 353 176 226, e-mail: ekonom@tepla.cz
Úèetní – Markéta Hlávková, tel.: 353 176 223,
e-mail: ucetni@tepla.cz
Úèetní (správa poplatkù) – Hana Vasylišinová, tel.: 353 176 225,
e-mail: ucetni.sluzby@tepla.cz
Stavební úøad, územní plánování
Stavební úøad – Jiøí Dinga, tel.: 353 176 228,
e-mail: stavebni.urad@tepla.cz
Územní plánování – Jiøina Rùžková, tel.: 353 176 227,
e-mail: uzemni.plan@tepla.cz
Matrika, evidence obyvatel
Jaroslava Dvoøáèková, tel.: 353 176 230, e-mail: matrika@tepla.cz
Odborný lesní hospodáø
Jaroslav Vìtrovec, tel.: 353 394 466, e-mail: olh@tepla.cz

ZAJÍMAVÉ WEBY
www.tepla.cz
oficiální stránky mìsta Teplá
www.zstepla.cz
stránky Základní školy v Teplé
www.tepla.knihovna.info
stránky Knihovny s infocentrem Teplá
www.klastertepla.cz
stránky Kláštera premonstrátù Teplá
www.hasicitepla.wz.cz
stránky SDH Teplá
www.krajzivychvod.cz
stránky Svazku obcí Slavkovský les pro obnovu venkova
www.kr-karlovarsky.cz
informaèní portál Karlovarského kraje
www.konnersreuth.de
stránky partnerského mìsta Konnersreuth
www.kudyznudy.cz
turistický informaèní portál
www.modelklub.unas.cz
klub modeláøù v Teplé
tepla.evangnet.cz
Èeskobratrská církev evangelická v Teplé

Knihovna s infocentrem
Zdìòka Lorencová, tel.: 353 392 207,
e-mail: knihovna@tepla.cz
Manager infocentra
Tereza Švedová, tel.: 730 154 846
e-mail: kultura@tepla.cz
Dùm s peèovatelskou službou
Správa domu s peèovatelskou službou - Karel Maïariè,
tel.: 723 527 016
Peèovatelská služba
Vedoucí peèovatelské služby – PhDr. Renata Kreuzová
tel.: 353 301 111, e-mail: pecovatelska.sluzba@tepla.cz
Støedisko místního hospodáøství
Technik støediska – Zdenìk Gulaba, tel.: 725 052 503,
e-mail: mistni.hospodarstvi@tepla.cz
Správa sportovní haly – Karel Maïariè, tel.: 723 527 016
Správa domu kultury – Karel Maïariè, tel.: 723 527 016

INZERCE
Pøíspìvky a inzeráty od obèanù zdarma
Firmy ve správním obvodu mìsta Teplá platí – velikost A4
Kè 100,-, A5 Kè 50,-, A6 a menší Kè 20,- / 1 uveøejnìní
Subjekty mimo správní obvod mìsta Teplá platí – velikost A4
Kè 1000,-, A5 Kè 500,-, A6 a menší Kè 200,- / 1 uveøejnìní

TIRÁŽ
Tepelský zpravodaj, informaèní tisk, grafická úprava a tisk
Mìsto Teplá, vydává Mìsto Teplá
Uzávìrka 20. dne pøedešlého mìsíce. Pøíspìvky zasílejte na
adresu: t.zpravodaj@seznam.cz, nebo knihovna@tepla.cz, na
MìÚ do schránky, heslo „Zpravodaj”. Pøíspìvky nejsou
stylisticky upravovány, omluvte pøípadné chyby v textu.
Registraèní èíslo: MK ÈR E 11998

